
42ـان ـبـي  

 رغم كل التعسفات البائدة ال تراجع عن حق الترقً المباشر بشهادة األجازة

ٌن مان الترقٌاة بالشاهادة  الذي خاضته التنسٌقٌة بطولً و التارٌخًها لإلضراب البعد تعلٌق وماا راققاه مان  الوطنٌة لألسااتذة المجاازٌن المقيٌا

 األساتذة ٌهمنا هو رقع الظلم و الحٌف عنألي لبس و تأكٌدا على أن ما  و رقعا و إبداء لحسن النٌة  ٌوما 111جسام طٌلةتضحٌات نضاالت و 

وإعطااء الفرياة دون قٌاود أو شاروط   بنااء علاى شاهادة ازجاازة لسالم العاشاررقٌتهم الى او تسوٌة وضعٌتهم عبر ت 2113و  2112قوجً 

زٌجاد حل عاادل ومنياف مان خادل إدمااا األسااتذة المجاازٌن قاً السالم العاشار أساوة بااألقواا الساابقة  قاءمع مختلف الفر للوزارة الويٌة

إشاارة واضاحة  أي و لام تعاط سلسة من ازجاراءات االدارٌاة االنتقامٌاة قاً حاق المضاربٌن و المضاربات دخلت الوزارة الويٌة قً   والدحقة

منظومة التعلٌمٌة بالمغرب  و بعدما راسلت التنسٌقٌة جمٌع الجهات المتدخلاة لطاً الملاف نهائٌاا و لام زٌجاد مخرا لهذا االحتقان الذي تعرقه ال

 : قإن التنسٌقٌة الوطنٌة لألساتذة المجازٌن المقيٌٌن من مرسوم الترقٌة بالشهادات تعلن للرأي العام ما ٌلًتتلق أي رد  

 األساتذة حاملً الشهادات المقيٌٌن من الترقٌة بالشهادة التً تطال العتقاالت والمتابعات الجائرةباتندٌدها القوي  -   

 و األشكال النضالٌة االحتجاجٌة الحضارٌة السلمً التظاهرً ازضراب و حقتجرٌم الحكومة للاستنكارها الشدٌد  -  

المجاالس  علاى  ألجارة و إحالاةمان توقٌفاات ا المضاربٌن و المضاربات  ماسى تالتا زجرٌاةالدارٌة و ازجراءات لإلاستهجانها  -  

 مباال  خٌالٌااة بإرجاا   و المضاربات مطالباة المضاربٌن اقتطاعاات قٌاساٌة مان األجااور الهزٌلاة و التأدٌبٌاة وتوقٌفاات عان العمال و
 ...لخزٌنة الدولة

  قاً امتحاناات البكالورٌااقاً مقادمتها  و و تسالٌما للانقط حراسة و تياحٌحا  آلخر السنة االمتحانات االشهادٌة عزمها مقاطعة - 

 حالة عدم االستجابة الفورٌة لملفنا المطلبً و رقع جمٌع التعسفات

   قررت التنسٌقٌة الوطنٌة:قً األقالٌم و الجهات و بناء عٌله  و بعد نقاش جاد و مسؤول و موسع مع أعضاء و عضوات التنسٌقٌة

خوض إضراب وطًن ٌومً األربعاء و الخمٌس 22 و22 ماي 2114 مرقوقا بأشكال نضالٌة 

 احتجاجٌة قوٌة و جرٌئة على مستوى النٌابات و األكادٌمٌات

 :وذلك للمطالبة ب

  الحق قً الترقٌة بشهادة ازجازة دون قٌد أو شرط  على غرار األقواا السابقة و بأثر رجعً إداري و مالً و إلغاء

 الذي ٌزكً الظلم و ازجحاف . 1322.13القرار المشئوم 

  قً تغٌٌر ازطار لألساتذة المجازٌن الراغبٌن قً ذلك .الحق 

 . الحق قً درجة خارا السلم لألساتذة المجازٌن 

 ولوا سلك التبرٌز لجمٌع األساتذة المجازٌن . ق قًالح 

 .استرجا  جمٌع المبال  المقتطعة من أجور المضربٌن أثناء ممارسة حقهم الدستوري قً ازضراب 

 ٌة الزجرٌة التً تطال المناضلٌن و المناضدت رقع كل ازجراءات ازدار 

 ًكل المتابعات قً حقهم و األستاذات و توقٌف األساتذة حق الغاء كل األحكام القضائٌة الجائرة اليادرة ق 

و لان تحٌاد  و قاً نضااالتها وتضاحٌاتها إن التنسٌقٌة الوطنٌة لألساتذة المجازٌن المقيٌٌن من الترقٌة بالشهادات قوٌاة بمناضالٌها ومناضادتها

ال تزٌدها إال قوة و يدبة و إٌماان بعدالاة و شارعٌة مطالبهاا  المتخذة قً حقها عن هذا الخٌار مهما كلفها من ثمن  و كل هذه الجرائم االدارٌة

 .هذا الدرب النضالً الكبٌراالستمرار قً   على العادلة و المشروعة  و عزٌمة

قاً األشاكال  المكثفاة مناضلٌها و مناضدتها الى االنخاراط القاوي و الفعلاً قاً هاذا ازضاراب و المشااركة التنسٌقٌة بجمٌع   تهٌبو قً األخٌر

الى التضامن معها و المشااركة الفعالاة قاً هاذا االضاراب  الشغٌلٌةالشغٌلة  كاقة النضالٌة االحتجاجٌة التً ستسطرها المكاتب الجهوٌة  و تدعو

تهادف  التاً و  التً تنهجها وزارة التربٌاة الوطنٌاة و التكاوٌن المهناً اضوٌة جل واحد قً وجه هذه السٌاسات البائدة و المو الوقوف وقفة ر

بحارارة جمٌاع ازطاارات النقابٌاة المناضالة  علٌاا و تحًٌكً مكتسبات و حقوق الشغٌلة التعلٌمٌة  كما ال تفوت الفرية لعلى  جهاز الكلًالى از

 دعم نضاالت التنسٌقٌة دون قٌود أو شروط.التً ما قتئت ت

   و عاشت وحدة تنسٌقٌة األساتذة المجازٌن.
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